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(2) До доношења Методологије за утврђивање накнада, 
рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу, 
те утврђивање износа накнада за прикључење или 
повећање прикључне снаге, примјењиват ће се важећи 
правилници о прикључцима које је одобрила 
Регулаторна комисија. 

(3) Подзаконски акти из става (2) овог члана, ће се 
ускладити с овим законом у року од шест мјесеци од 
дана ступања на снагу овог закона. 

(4) Подзаконски акти који проистичу из одредби овог 
закона ће се донијети најдаље у року од 12 мјесеци од 
дана ступања на снагу овог закона. 

(5) Захтјеви који су примљени до ступања на снагу овог 
закона рјешават ће се по одредбама прописа који су 
важили у вријеме подношења захтјева, уколико је то за 
подносиоца захтјева повољније. 

(6) У складу са Одлуком Високог представника од 18. 
септембра 2009. године, којом је донешен Закон о 
измјенама и допунама Закона о електричној енергији 
("Службене новине Федерације БиХ", број 61/09) а који 
је донио Парламент Федерације ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 83/11), ЈП Електропривреда БиХ 
ће наставити снабдијевати Брчко Дистрикт до времена 
када то престану захтјевати услови тржишта 
електричне енергије у Босни и Херцеговини. 

(7) У складу са развојем тржишта електричне енергије у 
Босни и Херцеговини, постојећа електропривредна 
друштва у Федерацији ће наставити са производњом 
електричне енергије за неквалификоване купце и 
снабдијевањем неквалификованих купаца, а све у 
оквиру вршења обавезе јавне услуге. 

(8) У оквиру вршења обавезе јавне услуге постојећа 
електропривредна друштва у Федерацији ће обављати 
дјелатност дистрибуције електричне енергије. 

(9) Овлаштења по основу државног капитала у постојећим 
електропривредним друштвима и у друштвима која 
настану након преструктурирања електроенергетског 
сектора, вршит ће Министарство. 

(10) Министар ће, у року од четири мјесеца од дана ступања 
на снагу овог закона, донијети правилник о прегледу и 
усклађености пројектне документације у складу са 
чланом 101. став (1) овог закона. 

(11) Министар ће, у року од четири мјесеца од дана ступања 
на снагу овог закона, донијети правилник о условима 
које у погледу кадрова, техничке опремљености морају 
испуњавати привредна друштва и друга правна лица 
која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивања 
електроенергетских постројења и инсталација. 

(12) Министар ће, у року од пет мјесеци од дана ступања на 
снагу овог закона, донијети правилник о утврђивању 
испуњавања услова за обављање периодичних 
прегледа, мјерења и испитивања на електроенергетским 
постројењима, електричним уређајима, електричним 
инсталацијама и издавању исправа 

(13) Министар ће, у року од шест мјесеци од дана ступања 
на снагу овог закона, донијети правилник о условима и 
начину полагања стручних испита за раднике који раде 
на руковању и одржавању електроенергетских 
постројења, инсталација и уређаја која су у функцији 

производње, преноса и дистрибуције електричне 
енергије. 

Члан 117. 
(1) Даном ступања на снагу овог закона, на територији 

Федерације престаје примјена Закона о електричној 
енергији ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 
41/02 и 38/05). 

(2) Даном ступања на снагу овог закона, на територији 
Федерације престаје примјена Закона о електро-
енергетској инспекцији ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 8/02) 

Члан 118. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
 

Предсједaвaјући 
Домa нaродa 

Пaрлaментa Федерaције БиХ 
Радоје Видовић, с. р.

Предсједaвaјући 
Предстaвничког домa 

Пaрлaментa Федерaције БиХ 
Фехим Шкаљић, с. р.

 
FEDERALNO MINISTARSTVO 

UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA 

1456 
Na osnovu člana 79. stav 1. tačka 2) Zakona o matičnim 

knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), 
federalni ministar unutrašnjih poslova donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

OBRASCIMA MATIČNIH KNJIGA I DRUGIM AKTIMA 
IZ MATIČNIH KNJIGA 

Član 1. 
U Pravilniku o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima 

iz matičnih knjiga ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/12, 
25/13, 36/13 i 45/13) u članu 15. iza stava 1. dodaje se novi stav 
2., koji glasi: 

"Licima koja imaju prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i 
Hercegovine uvjerenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na 
Obrascu broj 13B, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini 
njegov sastavni dio." 

U stavu 3. riječi: "st. 1. i 2. ovog člana" zamjenjuju se 
riječima: "st. 1., 2. i 3. ovog člana". 

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4. 

Član 2. 
U članu 24a. stavu 2. Obrazac broj 14C zamjenjuje se 

novim Obrascem broj 14C, a koji se nalaze u prilogu ovog 
pravilnika i čine njegov sastavni dio. 

Član 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-03-02-1-176 
20. augusta/kolovoza 2013. godine 

Sarajevo
Ministar 

Predrag Kurteš, s. r.
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